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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Bjørn Hansen (NHF); Elisabeth Holm Oraug (H), Erika 

Birke (FFO), Trond Tvedt (FND), Ellinor Bergrud (NBF) 
Forfall: Unni Brodin FFO, Berit Schjefstad (FFO) 
Møtegruppe: Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Sommerogaten 1 
Møtetid: Onsdag 11. juni 2014 kl. 16:00 
Referent.: A-M Moe-Christensen 
 
Neste møte: 

 
Mandag 18. august 

 
 

Åpen halvtime. 
 

37/14  Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 
Merknad fra Rudolph Brynn: 
Leder beklager at møtet i april ikke forløp på en akseptabel måte. Leder har ikke 
hatt til intensjon å komme med personangrep og opplever ikke at dette ble gjort. 
 

38/14  Forslag fra Elisabeth Holm Oraug: 
 Medlemmene inviteres til å komme med innspill på hvordan de har det i dagliglivet, 
problemer de møter eller positive opplevelser.  
Følgende forhold ble drøftet: 

 
• støttekontakt – lang tid å få oppnevnt 
• ikke universelt utformet bolig – problemer ved oppstått behov 
• mangelfullt treningsutstyr på Oscar 

 
39/14 Kommuneplan «Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn». Utkast til offentlig 
BU sak 146/14 ettersyn. 
 Rådet mener bydelsutvalgets status som lokal høringsinstans må styrkes. 

Rådet er fornøyd med at universell utforming blir vektlagt i forbindelse med 
1. grøntanlegg og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet 
2. anlegg og bygg generelt 

men opplever at dette burde gjennomføre planen for øvrig i forbindelse med å 
gjøre byen trygg, tilgjengelig og sikre alle innbyggere likeverdig tilgang. 

 
40/14 Majorstuen skole – gymsalkapasitet og planlagt flerbrukshall på Frogner stadion. 
BU sak 174/14 

Rådet ber om at universell utforming ivaretas for å sikre alle elever et likeverdig 
tilbud. 

 
41/14 Røde Kors-hagen. Forslag fra Skarpsno Vel om å bevare hagen som park og 

kulturmiljø. 
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BU sak 175/14 
Rådet tar ikke stilling til konflikten rundt saken, men ber om at en eventuell 
bevaring av hagen ivaretar behovet for universell utforming for å sikre alle beboere 
likeverdig tilgang. 

 
42/14 Majorstuen sporområde. Bestilling av oppstartsmøte 
BU sak 176/14 

Det vises til rådets tidligere vedtak i saken. Rådet forutsetter at nye boliger følger 
krav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven vedrørende universell utforming, 
og at også arealer for viktige fellesfunksjoner følger slike krav. 

 
43/14 Referat fra aktuelle møter: 

Bjørn Hansen refererte fra utvalgsmøte i «Levende Oslo». 
Bjørn Hansen er leder for et prosjekt som skal legge frem en levekårsundersøkelse 
for 60 funksjonshemmede. 

 Rudolph Brynn deltar i FAFO prosjekt om hvordan man kan få NAV brukerutvalg 
til å fungere bedre. Han refererte fra refleksjonssamling 2014-06-04 der en rekke 
forslag ble lagt frem, og vil følge dette opp i bydelen. For å få en bedre dialog i 
bydelens brukerutvalg forslo han at rådets punkt om erfaringer fra dagliglivet (jfr. 
38/14) kan brukes som grunnlag for innspill til brukerutvalget.  

 
44/14 Referat fra møte i Sentralt råd for funksjonshemmede: 

Kommunens handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse skal rulleres. 
Innspill fra rådet utarbeides, og det arbeides  med en del andre høringssaker. 
 

 
Eventuelt 
 
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt til høring forslag om 

forenkling av byggetekniske krav med høringsfrist 2014-09-01. 
Høringsdokumentene kan leses her: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing-
Forslag-til-endringer-i-byggteknisk-forskrift.html?id=762276. Brynn arbeider med 
høringsutkast som legges frem for rådet.  

 
  Det skal avholdes en internasjonal konferanse i Lund i Sverige om universell 

utforming 16.-18. juni, UD 2014. Mer informasjon kan leses her: http://ud2014.se/  
 
Rudolph Brynn 
leder 

 


